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1. Overzicht
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2. Componenten/leveringsomvang
Netsnoer
Invoeropening voor cd’s
Herkenningssensor voor cd’s (geïntegreerd)
Schuifschakelaar (AUTO / OFF / REV)
Snijkop
Veiligheidsschakelaar (geïntegreerd)
Draaghandvat, 2 ×
Invoeropening voor papier/kredietkaarts
Herkenningssensor voor papier/kredietkaarts (geïntegreerd)
Wiel, 2 x
Wiel met remhendel, 2 ×
Opvangbak voor cd’s
Opvangbak voor papier/kredietkaarts
Basiseenheid
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3. Algemene informatie

Gebruiksaanwijzing lezen en bewaren
Deze gebruiksaanwijzing hoort bij deze papiervernietiger. Zij bevat belangrijke informatie over de ingebruikname en het onderhoud.
Lees de gebruiksaanwijzing, vooral de veiligheidsinstructies, zorgvuldig voor u de papiervernietiger gebruikt. Het niet opvolgen van deze gebruiksaanwijzing kan leiden tot
ernstige verwondingen of schade aan de papiervernietiger.
Bewaar de gebruiksaanwijzing voor later gebruik. Als u de papiervernietiger verder
geeft, geef dan ook deze gebruiksaanwijzing mee.

Uitleg van de symbolen
De volgende symbolen en signaalwoorden worden gebruikt in deze gebruiksaanwijzing,
op de papiervernietiger of op de verpakking.

LET OP!

Dit waarschuwingssymbool/-woord wijst op een gevaar
met een middelhoog risico, dat, wanneer dit gevaar niet
vermeden wordt, kan leidentot de dood of een ernstige
verwonding.
Dit waarschuwingssymbool/-woord wijst op een gevaar met

VOORZICHTIG! een laag risico, wat, wanneer dit gevaar niet wordt vermeden,
lichte of matige verwondingen tot gevolg kan hebben.

OPMERKING!

Dit waarschuwingssymbool/-woord waarschuwt voor mogelijke materiële schade.

Dit symbool geeft nuttige extra informatie over het in elkaar zetten of
gebruik.

Verklaring van overeenstemming (zie hoofdstuk „Verklaring van overeenstemming“): Producten die van dit symbool zijn voorzien voldoen aan alle
communautaire wetgeving van de Europese Economische Ruimte.
Algemeen waarschuwingsteken.
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Dit symbool wijst erop dat u de papiervernietiger alleen mag gebruiken na
het lezen van de gebruiksaanwijzing!

Geen speelgoed! Gebruik door kinderen alleen onder deskundig toezicht.

Plaats de handen niet in de toevoergleuf!

Houd dassen, sjaals en losse kleding uit de buurt van de
toevoergleuf!

Gebruik geen spuitdozen/aërosolen in de buurt van het apparaat!

Plaats geen paperclips of nietjes in de toevoergleuf!

Voer tegelijkertijd maximaal 10 bladen papier (80 g/m2) in!

Invoeropening voor cd’s/dvd’s/Blu-rays. Voer in de invoeropening voor cd’s
altijd slechts één cd/dvd/Blu-ray per snijprocedure in.

Invoeropening voor papier.

Invoeropening voor kredietkaarts. Voer in de invoeropening voor papier/kredietkaarts altijd slechts één kredietkaart per snijprocedure in.
Het papiervernietiger valt onder veiligheidsklasse II: het apparaat is dubbelgeïsoleerd en heeft derhalve geen aanraakbare metalen delen, die in geval van
een defect onder spanning kunnen komen te staan.
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Gebruik de papiervernietiger alleen binnen.

Het label «gecontroleerde veiligheid» (GS-merk) bekrachtigt dat een
product voldoet aan de eisen van de Duitse wet op de veiligheid van producten (Produktsicherheitsgesetz, ProdSG). Het GS-merk toont aan dat bij
beoogd gebruik en bij voorzienbaar verkeerd gebruik van het gelabelde
product de veiligheid en gezondheid van de gebruiker niet in gevaar zijn.
Het gaat hierbij om een vrijwillig veiligheidskeurmerk, afgegeven door
het TÜV Rheinland.

4. Veiligheid

Normaal gebruik
De papiervernietiger is uitsluitend bedoeld voor het versnipperen van papier. Hij is uitsluitend bedoeld voor privégebruik en niet geschikt voor bedrijfsmatig gebruik. Gebruik
de papiervernietiger alleen zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing. Elk ander gebruik geldt als niet normaal gebruik en kan materiële schade of zelfs letsel veroorzaken.
De papiervernietiger is geen speelgoed. De fabrikant of verkoper is niet verantwoordelijk
voor schade die is veroorzaakt door niet normaal of foutief gebruik.

Veiligheidsinstructies
LET OP!

Gevaar voor elektrische schokken! Kortsluitingsgevaar!
Foutieve elektrische installatie of te hoge netspanning kunnen
leiden tot een elektrische schok of tot kortsluiting.
− Sluit de papiervernietiger alleen binnen aan bij een juist
geïnstalleerd AC 220-240 V geaard stopcontact.
− Sluit de papiervernietiger alleen aan een goed toegankelijk
stopcontact aan zodat de papiervernietiger in geval van een
storing snel van het stroomnet verwijderd kan worden.
− Gebruik de papiervernietiger niet als er zichtbare schade is of als
de stroomkabel of de stekker defect is.
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− Als de stroomkabel van de papiervernietiger beschadigd is,
moet die door de fabrikant of diens klantenservice of een
vergelijkbaar gekwalificeerd persoon worden vervangen.
− Open het apparaat niet, maar laat reparaties over aan de
vakmensen. Ga daarvoor naar een reparatiedienst. Bij zelf
uitgevoerde reparaties, veranderingen, verkeerde aansluiting of
foutieve bediening is de aansprakelijkheid en garantie niet
geldig.
− Bij reparatie mogen alleen onderdelen worden gebruikt, die
overeen komen met de oorspronkelijke apparaatgegevens. In 		
de papiervernietiger bevinden zich elektrische en mechanische
onderdelen, die onontbeerlijk zijn voor de bescherming
tegen gevaren.
− De papiervernietiger mag niet worden gebruikt met een 		
externe tijdschakelaar of apart afstandsbedieningssysteem.
− Controleer of de papiervernietiger noch de stroomkabel
in contact komen met water of andere vloeistoffen.
− Raak de stekker nooit met vochtige handen aan.
− Gebruik de papiervernietiger niet wanneer u op een vochtige 		
ondergrond staat of wanneer uw handen of de papier-			
vernietiger nat zijn.
− Trek de stekker nooit aan de kabel uit het stopcontact, maar 		
pak hem altijd bij de stekker vast.
− Gebruik de stroomkabel nooit om het apparaat te dragen.
− Houd de papiervernietiger, de stekker en de stroomkabel
uit de buurt van vuur en hete oppervlaktes.
− Leg de stroomkabel zo dat u er niet over kunt struikelen.
− Vouw de stroomkabel niet op en leg hem niet over scherpe
randen.
− Knik het netsnoer niet en wikkel het niet om de 				
papiervernietiger, omdat de kabel hierdoor kan breken.
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− Gebruik de papiervernietiger alleen binnen. Gebruik het nooit in
vochtige ruimtes of in de regen.
− Zet het apparaat niet op op een plaats waar hij in een bad of
wastafel kan vallen.
− Raak een elektrisch apparaat dat in het water gevallen is nooit
aan. Trek in dergelijke situaties direct de stekker uit het stop		
contact.
− Zorg ervoor dat kinderen geen voorwerpen in de papier-		
vernietiger kunnen steken.
− Als u geen zicht hebt op de papiervernietiger en hem niet
gebruikt, wanneer u hem reinigt of als een storing optreedt,
schakelt u de papiervernietiger altijd uit en trek de stekker uit
het stopcontact.
LET OP!

Gevaarlijk voor kinderen en personen met beperkte fysieke,
sensorische of mentale capaciteiten (bijvoorbeeld mensen
met een handicap, oudere mensen met een beperking van
hun fysieke en mentale capaciteiten) of gebrek aan ervaring
en inzicht (bijvoorbeeld oudere kinderen).
− Deze papiervernietiger mag worden gebruikt door kinderen
vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, sensorische
of mentale capaciteiten of met een gebrek aan ervaring en
inzicht, als ze onder toezicht staan en de gevaren begrijpen.
Kinderen mogen niet met de papiervernietiger spelen.
Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door
kinderen zonder toezicht.
– Verzeker dat kinderen niet met de papiervernietiger spelen.		
Dit is geen speelgoed.
− Laat de papiervernietiger niet door kinderen gebruiken. Houd
kinderen uit de buurt van de papiervernietiger en het netsnoer.
− Laat de papiervernietiger als hij in bedrijf is niet onbeheerd.
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− Laat kinderen niet spelen met de verpakkingsfolie. Ze kunnen er
tijdens het spelen in verstrikt raken en stikken.
LET OP!

Letselgevaar!
Incorrect gebruik van de papiervernietiger kan tot beschadigingen leiden.
− Plaats de handen niet in de toevoergleuf!
− Houd lang en open haar uit de buurt van de toevoergleuf!
− Houd dassen, sjaals en losse kleding uit de buurt van de toevoer
gleuf!
− Draag geen neerhangende accessoires (halskettingen en 		
dergelijke) tijdens het gebruik van het apparaat.
− Gebruik geen spuitdozen/aërosolen in de buurt van het apparaat!
− Houd het apparaat uit de buurt van huisdieren!
− Houd cd’s bij het invoeren alleen aan de buitenrand vast! 		
Verzeker u ervan dat u geen vinger in het gat in het midden van
de cd steekt. Dit kan bij het invoeren van de cd letsel tot gevolg
hebben.
− Plaats de papiervernietiger in de buurt van een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact. Het stopcontact moet vrij
toegankelijk zijn.
− Verwijder regelmatig met een geschikt hulpmiddel (bijvoorbeeld
een borstel) het versnipperde papier en die restanten van credit		
cards en cd’s van de onderkant van het snijmechanisme.		
− Schakel de papiervernietiger altijd uit en haal de stekker uit het
stopcontact voordat u de opvangbak leegt.
− Door het verwijderen van de opvangbak komen er scherpe en 		
puntige delen van snijmechanisme vrij. Ga voorzichtig te werk.
− Leg het netsnoer zodanig dat er geen gevaar bestaat om erover
te struikelen.			
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− Gebruik de papiervernietiger alleen wanneer deze leeg is en 		
correct is gemonteerd. Demonteer de papiervernietiger nooit 		
voor reinigings- of opslagdoeleinden.
OPMERKING!
Gevaar voor beschadiging!
Incorrect gebruik van de papiervernietiger kan tot beschadigingen leiden.
− Gebruik de papiervernietiger niet langer dan 3 minuten 			
ononderbroken. Laat hem daarna tot kamertemperatuur
afkoelen, voor u hem weer in gebruik neemt.
− Gooi geen dossierklemmen of nietjes in de invoeropeningen.
− Wanneer een mechanisme door de overeenkomstige 		
herkenningssensor wordt geactiveerd, draaien beide 			
snijmechanismes. Verzeker dat er zich geen voorwerpen in de 		
directe nabijheid van de niet gebruikte invoeropening bevinden.
− Druk het versnipperde papier in de opvangbak niet met handen
of voeten aan! De opvang- bak kan door de druk worden 		
beschadigd.
− Steek geen andere voorwerpen dan papier of kredietkaarts in de
invoeropening voor papier/kredietkaarts.			
− Steek geen anderen voorwerpen dan cd’s in de invoeropening 		
voor cd’s.			
− Steek altijd slechts één cd of één kredietkaart in de invoeropening.
Anders kan het snijmechanisme onherstelbaar worden beschadigd.
− Leeg de opvangbak met regelmatige tussenpozen. Als de 		
opvangbak te vol raakt, bestaat het gevaar dat het versnipperde
papier en de restanten van kredietkaarts en cd’s vanaf onderen
in het betreffende versnippersysteem worden getrokken.		
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5. Papiervernietiger en leveringsomvang controleren

OPMERKING!
Gevaar voor beschadiging!
Als u de verpakking onvoorzichtig opent met een scherp mes of
een ander scherp voorwerp, kunt u de papiervernietiger
beschadigen.
− Open daarom de verpakking heel voorzichtig!
1. Haal de papiervernietiger uit de verpakking.
2. Controleer of de levering compleet is (zie leveringsomvang, pagina 3).
3. Haal de papiervernietiger uit de verpakking en controleer of er zichtbare schade is
aan de papiervernietiger of aan onderdelen daarvan. Als dat het geval is, gebruik de
papiervernietiger dan niet. Neem contact op met de klantenservice van de fabrikant,
dievermeld is op de garantiekaart.

6. Montage
VOORZICHTIG!

Letselgevaar!
Incorrect gebruik van de papiervernietiger kan tot beschadigingen leiden.
− Steek de stekker van de papiervernietiger tijdens de montage 		
niet in een stopcontact.
− De snijkop van de papiervernietiger bevat scherpe kanten. 		
Ga bij de montage van de papiervernietiger zeer voorzichtig te
werk.

12
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1. Plaat de basiseenheid

ondersteboven, zodat de onderkant naar boven wijst.

2. Monteer de wielen aan de rechterkant en de wielen met remhendel aan de 		
linkerkant van de basiseenheid. Druk de wielen in de openingen in de basiseenheid,
totdat ze vastklikken (zie afbeelding A).
3. Draai de basiseenheid nadat u de wielen hebt gemonteerd om.
4. Monteer de snijkop op de basiseenheid. Druk de snijkop omlaag, totdat hij 		
vastklikt (zie afbeelding B).
5. Monteer de opvangbak voor cd’s
(zie afbeelding C).

in de opvangbak voor papier/kredietkaarts

		

6. Schuif de opvangbak voor papier/kredietkaarts in de basiseenheid (zie afbeelding D).
U moet de opvangbak voor papier/kredietkaarts volledig in de basiseenheid
schuiven, totdat u een klik hoort. Dit geeft aan dat de veiligheidsschakelaar
voor de normale werking is gedeactiveerd. Daarmee hebt u de papiervernietiger
met succes gemonteerd. Neem er nota van dat de snijkop niet kan worden 		
gedemonteerd!					

afbeelding A

afbeelding B

afbeelding C

afbeelding D

MODEL: PBS 14 / ARTIKEL: 5237 / WK52WO/2016

13

7. Inbedrijfstelling van het apparaat
1. Verzeker u ervan dat de papiervernietiger is uitgeschakeld (schuifschakelaar
de stand OFF (uit)), voordat u de stekker in het stopcontact steekt.
2. Steek de stekker van het netsnoer

in 		

in een stopcontact.

3. Zet de schuifregelaar in de stand AUTO.
De papiervernietiger is nu gebruiksgereed. Hij bevindt zich in de stand-bymodus.

8. Bediening van het apparaat
LET OP!

Letselgevaar!
Incorrect gebruik van de papiervernietiger kan letsel tot gevolg
hebben.
− Houd het papier bij het invoeren aan beide kanten vast. Verzeker
dat u uw vinger niet in de buurt van de invoeropening houdt.
− Houd cd’s die zich in de invoeropening voor cd’s bevinden
alleen aan de buitenrand vast! Verzeker u ervan dat er zich geen
vingers in het gat van de cd bevinden. Dit kan bij het naar 		
binnen trekken van de cd letsel tot gevolg hebben.
− Houd kredietkaarts bij het invoeren aan de smalle kant vast.		
Verzeker dat u uw vinger niet in de buurt van de invoeropening
houdt.
OPMERKING!
Gevaar voor beschadiging!
Incorrect gebruik van de papiervernietiger kan beschadiging van
de papiervernietiger tot gevolg hebben.
− Gebruik de papiervernietiger niet langer dan 3 minuten
ononderbroken. Laat hem daarna tot kamertemperatuur
afkoelen, voor u hem weer in gebruik neemt.
− Steek geen vochtig papier in de invoeropening. Het kan zich om
het snijmechanisme wikkelen en een blokkering veroorzaken.		
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− Steek geen papier met dossierklemmen in de papiervernietiger.		
Hierdoor kan het snijmechanisme worden beschadigd.
− Steek nooit meer dan 10 vellen papier gelijktijdig in de
invoeropening. Hierdoor kan het snijmechanisme worden 		
beschadigd.
• De papiervernietiger beschikt over een veiligheidsschakelaar , die in
geactiveerde toestand de werking van de papiervernietiger stopt.			
De veiligheidsschakelaar wordt geactiveerd wanneer de opvangbak voor 		
papier/kredietkaarts niet volledig in de basiseenheid is geschoven of 		
wanneer de gehele papiervernietiger aan de draaghandgreep wordt
opgetild. U hoort een klik wanneer de veiligheidsschakelaar wordt 		
geactiveerd of gedeactiveerd.
• De papiervernietiger beschikt over een sensor voor de herkenning van
papier/kredietkaarts en een sensor voor het herkennen van cd’s . De 		
papiervernietiger wordt automatisch ingeschakeld, wanneer u papier of 		
kredietkaarts in het midden van de invoeropening voor papier/kredietkaarts
steekt. Dat geldt ook wanneer u de cd in het midden van de invoeropening
voor cd’s steekt. Het papier, de kredietkaart of de cd wordt automatisch 		
naar binnen getrokken, waarna de betreffende herkennings-sensor wordt 		
geactiveerd. Wanneer u te dun papier invoert (bijvoorbeeld luchtpostpapier, carbonpapier of transparant papier), wordt de herkenningssensor
voor papier/kredietkaarts mogelijk niet geactiveerd. Dit is normaal en is
geen defect. Voer in dit geval geen enkele maar meerdere vellen in. Neem er
ook nota van dat dun papier slechter naar binnen wordt getrokken en dus 		
het snijmechanisme gemakkelijker kan blokkeren.
• De papiervernietiger wordt bij overbelasting automatisch uitgeschakeld,
om schade aan de motor te voorkomen. Haal de stekker van de papiervernietiger uit het stopcontact en laat hem, voordat u hem weer in gebruik 		
neemt, tot kamertemperatuur afkoelen.				
• Druk de hendel op het wiel met remhendel in, om te voorkomen dat de 		
papiervernietiger tijdens het gebruik wegrolt.
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Papier
− Voer het te versnipperen papier in het midden van de
invoeropening voor papier/kredietkaarts in (zie 		
afbeelding E).
Der papiervernietiger wordt automatisch ingeschakeld
en trekt het papier naar binnen. De papiervernietiger
stopt ongeveer 1 tot 2 seconden na het verwerken
van het papier automatisch en hij schakelt om naar de 		
stand-bymodus.

afbeelding E

CDs
− Schuif de te vernietigen cd in het midden van de
invoeropening voor cd’s (zie afbeelding F).
De papiervernietiger wordt automatisch ingeschakeld 		
en trekt de cd naar binnen. De papiervernietiger stopt
ongeveer 1 tot 2 seconden na het verwerken van
de cd automatisch en hij schakelt om naar de stand-		
bymodus.
afbeelding F

Kredietkaart
1. Houd de kredietkaart aan de smalle kant vast.
2. Schuif de kredietkaart in het midden van de 		
invoeropening voor papier/kredietkaarts (zie 		
afbeelding G). De papiervernietiger wordt automatisch
ingeschakeld en trekt de kredietkaart naar binnen.
De papiervernietiger stopt ongeveer 1 tot 2 seconden 		
na het verweren van de kredietkaart automatisch en hij
schakelt om naar de stand-bymodus.		

16
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9. Het legen van de opvangbak
LET OP!

Letselgevaar!
Onjuist gebruik van de papiervernietiger kan letsel tot gevolg
hebben.
− Raak het snijmechanisme niet met uw vingers aan.
Versnipper kredietkaarts uitsluitend wanneer er zich geen verwerkt papier in
de opvangbak voor papier/kredietkaarts bevindt, om te garanderen dat het
afval volgens de voorschriften wordt afgevoerd. Versnipper alleen papier
wanneer er zich geen verwerkte kredietkaarts in de opvangbak voor papier/
kredietkaarts bevinden. Leeg de opvangbak regelmatig, om te voorkomen dat
restanten van papier, kredietkaarts of cd’s vanaf onderen in het snijmechanisme worden getrokken.
1. Schakel de papiervernietiger uit (schuifschakelaar in de stand OFF) en
haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.
2. Trek de opvangbak voor papier/kredietkaarts
3. Haal de opvangbak voor cd’s

uit de basiseenheid

.

uit de opvangbak voor papier/kredietkaarts.

4. Leeg de opvangbak voor papier/kredietkaarts en de opvangbak voor cd’s apart.
5. Plaats de opvangbak voor cd’s weer in de opvangbak voor papier/kredietkaarts en 		
schuif de opvangbak voor papier/kredietkaarts weer in de basiseenheid. U moet de 		
opvangbak voor papier/kredietkaarts volledig in de basiseenheid schuiven, totdat u 		
een klik hoort. Dit geeft aan dat de veiligheidsschakelaar voor de normale werking
is gedeactiveerd.

10. Verstopping van papier, cd’s of kredietkaarts
LET OP!

Letselgevaar!
Onjuist gebruik van de papiervernietiger kan letsel tot gevolg
hebben.
− Gebruik in principe geen voorwerpen om verstoppingen van 		
papier, cd’s of kredietkaarts op te heffen. Steek geen
voorwerpen, zoals messen, scharen enz. in de invoeropeningen.
MODEL: PBS 14 / ARTIKEL: 5237 / WK52WO/2016
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Zo heft u een verstopping op:
1. Zet de schuifregelaar in de stand REV. De papiervernietiger draait achteruit.
2. Het papier, de kredietkaart of de cd wordt via de betreffende invoeropening
uitgevoerd.
3. Laat de papiervernietiger voordat u hem weer start tot kamertemperatuur afkoelen.

11. Wanneer het apparaat niet wordt gebruikt
Ga als volgt te werk wanneer u de papiervernietiger gedurende langere tijd niet gebruikt:
1. Zet de schuifregelaar

in de stand OFF.

2. Haal de stekker van het netsnoer

uit het stopcontact.

12. Reiniging en onderhoud
LET OP!

Kortsluitingsgevaar!
Verkeerde bediening kan elektrische schokken tot gevolg hebben.
− Trek de stekker uit het stopcontact voor u de papiervernietiger 		
gaat reinigen.
VOORZICHTIG!

Letselgevaar!
Onjuist reinigen van de papiervernietiger kan letsel tot gevolg
hebben.
− De papiervernietiger wordt tijdens het bedrijf heet. Laat de 		
papiervernietiger volledig afkoelen voordat u hem reinigt.
− Raak het snijmechanisme niet met uw vingers aan.
− Demonteer de papiervernietiger nooit voor reinigings- of
opslagdoeleinden.
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OPMERKING!
Kortsluitingsgevaar!
Water dat in het apparaat dringt kan kortsluiting veroorzaken.
− Verzeker dat er geen water of andere vloeistoffen in de behuizing
komen.			
– Dompel de papiervernietiger en het netsnoer nooit in water of 		
ander vloeistoffen onder.			
OPMERKING!
Gevaar voor beschadiging!
Incorrect gebruik van de papiervernietiger kan tot beschadigingen
leiden.
− Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, borstels met 		
metalen of nylonborstels of scherpe of metalen voorwerpen
zoals messen, harde spatels en dergelijke. Deze kunnen de 		
oppervlakte beschadigen.
1. Zet de schuifregelaar in de stand OFF en haal de stekker van het netsnoer
uit het stopcontact.
2. Gebruik een droge of licht vochtige en uitgewrongen doek om de papiervernietiger 		
van buiten te reinigen en laat dan alle onderdelen grondig drogen.
3. Verwijder om storingsvrije werking te garanderen regelmatig achtergebleven restanten
van papier en kredietkaarts of restanten van cd’s voorzichtig van de onderkant van
de snijkop . Gebruik daarvoor een geschikt hulpmiddel (bijvoorbeeld een borstel).
Raak het snijmechanisme niet met uw vingers aan. Demonteer de papiervernietiger 		
nooit voor reinigingswerkzaamheden.

13. Opslag
1. Reinig de papiervernietiger (zie hoofdstuk „Reiniging en onderhoud”).
2. Sla de papiervernietiger altijd op een schone en droge plaats op. Demonteer de 		
papiervernietiger nooit voor opslagdoeleinden.
3. Houd de papiervernietiger uit de buurt van kinderen!

MODEL: PBS 14 / ARTIKEL: 5237 / WK52WO/2016

19

14. Het oplossen van problemen
LET OP!

Kortsluitingsgevaar!
Wanneer u de papiervernietiger zelf repareert of ongeschikte onderdelen voor reparaties gebruikt, kan het gevaar voor elektrische
schokken toenemen.
− Open het apparaat niet, maar laat reparaties over aan de
vakmensen. Ga daarvoor naar een reparatiedienst. Bij zelf
uitgevoerde reparaties, veranderingen, verkeerde aansluiting of
foutieve bediening is de aansprakelijkheid en garantie niet
geldig.
Sommige problemen worden mogelijk door onbeduidende storingen, die u zelf kunt
opheffen, veroorzaakt. Volg daartoe de aanwijzingen in onderstaande tabel. Als het
probleem daardoor niet wordt opgeheven, neemt u dan contact op met de
klantenservice. Repareer de papiervernietiger niet zelf.
Probleem

Oorzaak

Oplossing

De papiervernietiger schakelt
tijdens het bedrijf
uit.

De papiervernietiger is
overbelast.

Schakel de papiervernietiger uit en
haal de stekker van het netsnoer uit
het stopcontact. Laat hem tot
kamertemperatuur afkoelen voordat
u hem weer in gebruik neemt.

De papiervernietiger start
niet bij het invoeren
van papier.

Het is mogelijk dat
het papier scheef is
ingevoerd. Daarom
wordt de herkenningssensor niet geactiveerd.

Steek het papier op de juiste
wijze in de invoeropening.

1. Zet de schuifregelaar in
Het papier is te dun,
de stand REV, en trek het
te zacht of te sterk
verkreukeld om de
papier uit de invoeropening.
herkenningssensor be- 2. Vouw het papier en voer
trouwbaar te activeren.
het opnieuw in.
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Probleem

Oorzaak

Er treedt een
verstopping van
papier op.

Zet de schuifregelaar in de
Er werden mogelijk te
veel vellen gelijktijdig
stand REV, om de verstopping op te
in de papiervernietiger heffen.
gestoken.

Oplossing

De papiervernietiger start
niet.

De veiligheidsschakelaar is geactiveerd.

Verzeker dat de snijkop juist op de
basiseenheid is geplaatst.
Verzeker dat de opvangbak voor
papier/kredietkaarts volledig in de
basiseenheid wordt geplaatst, totdat
u een klik hoort.

15. Technische gegevens
Model:
Kleur:
Netspanning:
Vermogensopname:
Veiligheidsklasse:
Veiligheidsniveau:
Gewicht:
Afmetingen (B x D x H):
Werkbreedt:
Snijtype:
Snelheid:

PBS 14
wit / zwart
AC 220-240 V / 50 Hz
300 W; 1,3 A
II
4 (overeenkomstig DIN 66399)
5,4 kg
340 × 210 × 445 mm
220 mm (A4)
kruislingse
ca. 2 m/min. voor 1 blad (80 g/m²)
ca. 1,5 m/min. voor 10 bladen (80 g/m²)
ca. 1 m/min. voor 1 kredietkaart
ca. 3,5 m/min. voor 1 CD
Volume opvangbak:
14 l (papier/kredietkaart), 0,8 l (CD)
Snijvermogen per arbeidscyclus: 10 bladen (80 g/m²), 1 kredietkaart, 1 CD
Snijformaat:
5 × 16 mm
Nominale bedrijfsduur:
3 min.
Nominale rusttijd:
60 min.
Geluidsniveau:

ca. 70 dB

Technische en optische wijzigingen voorbehouden.
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16. Conformiteitsverklaring
De EU-conformiteitsverklaring kan worden opgevraagd bij het
adres dat vermeld is op de garantiekaart (aan het eind van deze
gebruiksaanwijzing).

17. Weggooien

Verpakking weggooien
Scheid het afval van de verpakking. Gooi het karton bij het oud papier en de
folie bij het plastic afval.

Apparaat weggooien
(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met systemen voor
gescheiden inzameling van grondstoffen.)
Afgedankt apparaten mogen niet met het huisafval worden weggegooid!
Wanneer de papiervernietiger ooit niet meer kan worden gebruikt, dan is
iedere gebruiker verplicht om het gescheiden van het huisafval, bijv. bij een
afvalinzamelpunt van zijn/haar gemeente in te leveren. Daarmee wordt gegarandeerd dat oude apparaten correct worden gerecycled en dat negatieve gevolgen
voor het milieu worden voorkomen. Elektrische apparaten zijn daarom voorzien van het
bovenstaande symbool.
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Garantiekaart – Papiervernietiger
Papiervernietiger / PBS 14 / WK52WO/2016
Voeg het aankoopbewijs en de ingevulde
garantiekaart a.u.b. aan het apparaat toe!
Klantgegevens:

e
3 jaar garanti
m
vanaf de datu
!
p
o
o
k
n
van aa

Naam, voornaam:
Straat, huisnummer:
Postcode, gemeente:

Land:

Telefoonnummer met landnummer:
E-mailadres:

Beschrijving van de fout:

Aankoopdatum:
Datum/handtekening:
Opmerking:
Als u van de garantie gebruik maakt, moeten de garantiekaart en het aankoopbewijs in elk geval
worden toegevoegd aan het defecte apparaat. Indien mogelijk moet er ook een gedetailleerde
beschrijving van de fout worden toegevoegd. Achteraf toegezonden garantiekaarten kunnen niet
worden aanvaard.
Klantenservice:
Service-Hotline:
Servicefaxnummer:
E-mailadres:
Serviceadres:

00 800 / 79 333 900 (gratis), ma.-vr. 8:00-17:00 uur
00 49 (0) 6151 / 10 19 07 911
europe@monolith-support.com
monolith GmbH, Gewerbestr. 11, D-44866 Bochum, Duitsland
www.monolith-support.com

Garantiekaart– Papiervernietiger
!BELANGRIJK GARANTIEDOCUMENT – GOED BEWAREN!
Papiervernietiger / PBS 14 / WK52WO/2016
Geachte klant,
Onze monolith-producten worden onderworpen aan een strenge kwaliteitscontrole. Als
dit apparaat tegen alle verwachting niet onberispelijk functioneert, wend u dan a.u.b. tot
onze service-hotline.

Service-Hotline: 00 800 / 79 333 900 (gratis)
Onze servicetijden: ma.-vr. 8:00-17:00 uur

Tijdens de garantieperiode kunnen defecte papiervernietigers ongefrankeerd worden
teruggestuurd naar het serviceadres op de ommezijde. U krijgt dan een nieuw of een
gerepareerd apparaat gratis terug. Na afloop van de garantieperiode heeft u eveneens de
mogelijkheid het defecte apparaat naar ons serviceadres terug te sturen.
Reparaties na afloop van de garantieperiode moeten worden betaald.
De garantieperiode bedraagt 3 jaar en begint op de dag van aankoop in het ALDI-filiaal.
Bewaar in elk geval de garantiekaart en de kassabon als aankoopbewijs.
Garantieclaims op grond van materiaal- en fabricagefouten worden geregeld overeenkomstig de volgende garantiebepalingen:
1. De fabrieksgarantie bestaat alleen voor gebreken die te wijten zijn aan
materiaal- en fabricagefouten. Uitgesloten zijn gebreken door veelvuldig 		
gebruik, ondeskundige toepassing of geweld.
2. Binnen de fabrieksgarantietermijn kan de fabrikant beslissen of hij de defecte 		
delen gratis vervangt of herstelt. Verdere aanspraken – vooral schadevergoeding – zijn uitgesloten.
3. De fabrieksgarantieperiode wordt niet verlengd door de wettelijke garantie.
Dit geldt ook voor vervangen en herstelde delen.
4. Bij reparaties en montage van het apparaat door niet-gemachtigde personen of
service-instanties geldt de fabrieksgarantie niet meer.
5. De fabrieksgarantie geldt niet voor: transportschade, schade door niet-		
inachtneming van de gebruiksaanwijzing en schade door ondeskundig gebruik.
Uw wettelijke rechten worden niet beperkt door deze fabrieksgarantie.
Contacteer a.u.b. steeds onze service-hotline in geval van fabrieksgarantie en 		
service.
Importeur: monolith GmbH • Maxstraße 16 • D-45127 Essen • Duitsland
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Jaar

UCER

ANTIE

SERVICE-HOTLINE
00 800 - 79 333 900
(gratis) ma.-vr. 8:00-17:00 uur

www.monolith-support.com

ART.-NR.: 5237 WK52WO/2016

Distributed by:
monolith GmbH
Maxstraße 16
D-45127 Essen
Duitsland

Service-Hotline:
00 800 / 79 333 900 (gratis)
ma.-vr. 8:00-17:00 uur

